
   







Product Colors Backing Roll Size Washing Approval

รีเฟก เอที-ดับเบ้ิลยูบีสีศูนยศูนยสาม แถบผาสะทอนแสงฟลูออเรสเซนต
แถบผาสะทอนแสงฟลูออเรสเซนตชนิดหนาสําหรับเย็บติด เหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรม ชุดหมี ชุดเซฟตี้ และเส้ือ
ผาแฟช่ันท่ัวไป ชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการมองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน


 






  




Product Colors Backing Roll Size Washing Approval

รีเฟก เอสศูนยๆสอง / เอสศูนยๆสาม แถบผาสะทอนแสงฟลูออเรสเซนต ชนิดกันไฟ
แถบผาสะทอนแสงฟลูออเรสเซนตแบบกันไฟ สําหรับเย็บติด เหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรมชุดหมี ชุดเซฟตี้

และเส้ือผาแฟช่ันท่ัวไปชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการมองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน

    










Product Colors Backing Roll Size Washing Approval

™





สามเอ็ม แปดเกาหน่ึงสอง ซีรีย แถบผาสะทอนแสงสีเงิน ชนิดเย็บติด
แถบผาสะทอนแสง สีบรอนซเงิน มีลายน้ํา 3M เหมาะสําหรับใชเย็บติดบน ชุดยูนิฟอรม ชุดหมี

ชุดเซฟตี้ ชุดกีฬา และเส้ือผาแฟช่ันท่ัวไป มองเห็นไดไกลถึง 400



    








Product Colors Backing Roll Size Washing Approval

รีเฟก เอที-เอ001 แถบผาสะทอนแสงสีเงิน ชนิดเย็บติด
แถบผาสะทอนแสงสีเงิน เหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรม ชุดหมี ชุดเซฟตี้และเส้ือผาแฟช่ันท่ัวไป
ชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการมองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน

 แถบสะทอนแสง/

Garment tapes by REFLEXTIVE are lightweight and flexible yet hard wearing and durable


แคตตาล็อกสะทอนแสง

คลิกเพื่อดาวนโหลด




สติ๊กเกอรสะทอนแสงไดมอนเกรด สําหรับติดรถ เพื่อความปลอดภัย
(Diamond Grade™ Conspicuity Masking DG Refective Sheeting for Vehicle
แถบสติ๊กเกอรสะทอนแสงไดมอนดเกรด™ สําหรับยานพาหนะ

มาตรฐานสากล ECE 104 Class C

 Sticker Diamond Grade Conspicuity marking tape สติ๊กเกอรสะทอนแสงติดรถบรรทุก เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของดานขางและดานหลังของยานพาหนะ
 เคร่ืองหมายสะทอนแสงเหลานี้ประกอบดวยเลนสปริซึมที่เกิดข้ึนในเรซินสังเคราะหโปรงใสและปดผนึกดวยกาวที่ยึดติดกับความดันและซับโพลีเมอร
 และคุณภาพไดมอนเกรด จึงทําใหมีอายุการใชงานยาวนาน 7-10ป

   

   
   
   

Product Colors Roll Size Wanrranty Approval








ประโยชนของผลิตภัณฑ
ประสิทธิภาพสูงในการสะทอนแสง
ทนตอสภาวะอากาศไดสูง กาวไมละลายหรือหลุดลอก
มีอายุการใชงาน สูงสุด 12ป
เคลือบดวยสีชนิด ฟลูออเรสเซ็น เพิ่มทัศนวิสัยในการมองชวงกลางวัน
ผิวของสติ๊กเกอรเปนอคริลิกคุณภาพสูง ฝุนหรือน้ําตางๆ ไมสามารถเกาะได
ผานการรับรองมาตรฐานสากล



ประโยชน

ปายจราจร
สติ๊กเกอรสะทอนแสง สามเอ็ม เอ็นจิเนียรเกรดพรีสเมติก

Engineer Grade Prismatic
Reflective Sheeting 3430

Engineer Grade Prismatic
Reflective Sheeting 3431

Engineer Grade Prismatic
Reflective Sheeting 3435

Engineer Grade Prismatic
Reflective Sheeting 3432

/

Engineer Grade Prismatic
Reflective Sheeting 3437







แถบสะทอนแสง
แถบผาสะทอนแสงสีเทา ชนิดเย็บติด
รายละเอียดสินคา
จําหนายสินคาหนากวาง 1น้ิว 1.5น้ิว 2น้ิว ความยาวสินคา 50เมตร มีมวนแบงขาย 5เมตร/มวน
เหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรม ชุดหมี ชุดเซฟตี้ และเส้ือผาแฟชั่นท่ัวไป ชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการ
มองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน ทําใหแถบสะทอนแสง REFLEX® RT-A101 เปนท่ีนิยมใชใน
อุตสาหกรรมสิ่งทออยางแพรหลายเเละชวยในการลดตนทุนในการผลิต

จําหนายสินคาหนากวาง 1น้ิว 1.5น้ิว 2น้ิว และ 50ซม. ความยาวสินคา 50เมตร มีมวนแบงขาย 5เมตร/มวน
เเถบฟลมรีดสะทอนแสงชนิดไมยืด เปนฟลมสะทอนแสงท่ีเหมาะสําหรับรีดกับผาท่ีไมยืด โดยการตัดเปน
โลโก หรือ ตัวหนังสือ ชวยเพ่ิมความปลอดภัยและสวยงามใหกับเส้ือผา งายตอการยึดติดและทนตอการซัก

/


แถบสะทอนแสงสีเงิน ชนิดรีดติด
รายละเอียดสินคา

จําหนายสินคาหนากวาง 1น้ิว 1.5น้ิว 2น้ิว  ความยาวสินคา 50เมตร มีมวนแบงขาย 5เมตร/มวน
แถบผาสะทอนแสงสีสม เหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรม ชุดหมี ชุดเซฟตี้ และเส้ือผาแฟชั่น
ท่ัวไป ชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการมองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน ทําใหแถบสะทอนแสง
905C เปนท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอชวยในการลดตนทุนในการผลิต


แถบผาสะทอนแสงเน้ือผา TC สีบานเย็น
รายละเอียดสินคา

จําหนายสินคาหนากวาง 1น้ิว 1.5น้ิว 2น้ิว  ความยาวสินคา 50เมตร มีมวนแบงขาย 5เมตร/มวน
แถบผาสะทอนแสงเหลืองมะนาวเหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรม ชุดหมี ชุดเซฟตี้ และเส้ือผาแฟชั่น
ท่ัวไป ชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการมองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน ทําใหแถบสะทอนแสง
905C เปนท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอชวยในการลดตนทุนในการผลิต


แถบผาสะทอนแสงเน้ือผา TC สีเขียว
รายละเอียดสินคา

จําหนายสินคาหนากวาง 1น้ิว 1.5น้ิว 2น้ิว  ความยาวสินคา 50เมตร มีมวนแบงขาย 5เมตร/มวน
แแถบผาสะทอนแสงฟลูออเรสเซนตชนิดบางสําหรับเย็บติด เหมาะสําหรับชุดยูนิฟอรม ชุดหมี ชุดเซฟตี้
และเส้ือผาแฟชั่นท่ัวไป ชวยเพิ่มความปลอดภัยเเละการมองเห็นในเวลากลางวันเเละยามค่ําคืน


แถบผาสะทอนแสงฟลูออเรสเซนตออกฟอรด
รายละเอียดสินคา







แถบสติ๊กเกอรสะทอนแสง
สติ๊กเกอรสะทอนแสงผิวเรียบ สีลวนสําหรับงานท่ัวไป
รายละเอียดสินคา

/


สติ๊กเกอรสะทอนแสง ลายลูกศร สําหรับบอกทิศทาง
รายละเอียดสินคา

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว 24นิ้ว 48นิ้ว

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายกุารใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน
- ระยะหางลายเฉียง 5เซนติเมตร 
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว / 3นิ้ว / 4นิ้ว

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน
- ระยะหางลายเฉียง 10เซนติเมตร 
มีจำหนายหนากวาง 2น้ิว / 3นิ้ว / 4นิ้ว

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน 
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว


สติ๊กเกอรสะทอนแสง ลายเฉียง สําหรับความปลอดภัย
รายละเอียดสินคา


สติ๊กเกอรสะทอนแสง ลายเฉียง สําหรับความปลอดภัย
รายละเอียดสินคา


สติ๊กเกอรสะทอนแสงผลึก สีลวน สําหรับงานท่ัวไป
รายละเอียดสินคา







แถบสติ๊กเกอรสะทอนแสง
สติ๊กเกอรสะทอนแสงผลึก ลายลูกศร บอกทิศทาง
รายละเอียดสินคา

/


สติ๊กเกอรสะทอนแสง ลายลูกศร สําหรับบอกทิศทาง
รายละเอียดสินคา

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว

- โครงสราง: ทนทานและแข็งแรง
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: ความปลอดภัยบนทองถนน
บนพาหะนะ อาคาร โรงงาน
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีเคลือบกาว
- สวางทันทีเมื่อมีแสงนอย

- กาว: เปนกาวคุณภาพดี
- การใชงาน: อาคาร โรงงาน
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว / 4นิ้ว / 24นิ้ว

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีเคลือบกาว
- อายุการใชงาน : 12 เดือน ( 1ป )

- กาวเปนกาวคุณภาพดี มีผิวหลายกันลื่นไดดี
- การใชงาน: พื้นที่ๆมีน้ำขังบอยครั้ง เชนหนาหองน้ำ
หรือที่ๆมีความชันของระดับพื้น
มีจำหนายหนากวาง 2นิ้ว


สติ๊กเกอรเรื่องแสงพรายน้ํา เรืองแสงยาวนานสูงสุด6ช่ัวโมง
รายละเอียดสินคา


สติ๊กเกอรกันล่ืน สําหรับความปลอดภัย
รายละเอียดสินคา
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